
  االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوزير    عمرو سميح طلعت/  الدكتورمعالي 

 تحیة طیبة وبعد

 على معالیكم اآلتي:أعرض 

 ,Tech Booster Bootcamp which is sponsored by Technology تم قبول مشاركتي في ال	-１
Innovation and Entrepreneurship Center (TIEC) and The Next Society, from Sunday 22nd 

to Tuesday 24th September 2019 
فكرة تم  ١٦حضرت الثالثة أيام وقدمنا في آخرھا الفكرة لكل فريق أو فرد (	-２

 .)تقديمھا
فكرتي (المرفقة) عن مجموعة من الدوائر الكھربیة لترشید استخدام الكھرباء 	-３

 كومي (علما بأن معالي الوزير أ.د.خاصة في أعمدة إنارة الشوارع والمباني الح
وزير الكھرباء والطاقة قد وجھني لمصنع االلكترونیات التابع للھیئة محمد شاكر 

مشكورين  –لكل منھا  Prototypeالعربیة للتصنیع الختبار الدوائر التي تقدمت بال 
جمیع التجارب المعملیة وداخل المباني وخارجھا ل  في مصنع االلكترونیات أنھوا

Basic Components  عمل خط انتاج لھم.وجاري استكمال دراسة جدوى 
 للدوائر المبینة في الشكل المرفق. Prototypesأنا الوحید اللي أحضرت ال	-４
 أشاد جمیع الزمالء بما قدمته.	-５

 :الوزيرمعالي 

لم يتم إعالن معايیر واضحة الختیار األفكار التي ستمثل مصر ولألسف لم 
وأخبروني أن يكن ھناك لجنة للتقییم ولكن لم يوجد إال المدرب الذى حاضرنا 

علم معالیكم إن ي لم تكن من األفكار التي تم اختیارھا لتمثیل مصر. مع فكرت
وجود  عمود إنارة. ٣٧٠٠٠٠٠ھو آخر احصائیة توصلت لھا عن عدد أعمدة الشوارع 

جنیه  ٢٠٠الخاص بي والذي تكلفة إنتاجه الفردي في حدود ال  Basicالمنتج ال
مصري وستوفر في المقابل وجود أعمدة مضاءة نھارا واطفاء أو تخفیض اإلضاءة 

 وبمنتج مصري Smart Streetفي الشوارع عند عدم وجود حركة بھا يعني بداية 
سیفید  Premium 1.0والمنتج .تكلفته أقل من أي منتج في السوق المصري

، علما  في ترشید الكھرباء في المدارس والجامعات وكل المؤسسات األخرى
 بأنه جاري تطوير دائرة لحماية الكمائن األمنیة بسیناء الحبیبة.

 :يامعالي الوزيرختاما 

عقیدتي التي تربیت علیھا أن الوصول لسن التقاعد لیس حجة لنستمر 
للتقاعد من  ٢٠٠٠ لتقاعد مرتین (في عامفي العطاء واالنتاج فقد تمت إحالتي ل

للوصول لسن الستین وأتبعھا لمدة عام كتكلیف  ٢٠١٨، وفي القوات المسلحة
 .)رئیس جامعة القاھرةمن 



لمعالیكم ھذا الخطاب إبراًء لذمتي أمام هللا أنني قد سلكت كل رفع أ 
أطلب و وتحیا مصر. الطرق إلفادة مصرنا بما تعلمته ويقینا بأن غداً أفضل من الیوم

موعد لمقابلة معالیكم ألعرض علیكم الدوائر التي لم تعجب السید المحكم 
 الوحید والذي أتظلم من تلك النتیجة.

 
 وتفضلوا معالیكم بقبول وافر التحیة ، ،   

 ددي محمـــهشـــــام نبيه املهــدكتور مھندس / تاذ ــــــأس

 سابقا ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةـــوكیل الكلیة لش

  سابقا وماتورئیس قسم تكنولوجیا المعلـــمتفرغ أســتاذ 

 جامعـة القاھــرة - والذكاء اإلصطناعيكلیـة الحاســــبات 

 2019-10-15التاريخ : 

 

 

 

 

 

 
 

 



	
H.Power.Save	
Basic	Components	(Prototypes	are	ready	and	fully	tested	by	R&D	of	The	Electronic	Factory):	

1- PIR	motion	Sensor		

the	full	control	circuit	is	ready		
2- LDR	Sensor	

	the	full	control	circuit	is	ready	
3- Integrated	Sensor		
4- All	IoT	circuits	using	any	type	of	sensor	(Gas,	Humidity,	Temperature,	…	etc.)	are	ready	

 
Premium	1.0	(Prototype	is	ready)	

1- Visitor	Counter	Power	Save	

 	
	
	



	
Premium	1.1		

1- All	products	would	be	supported	with	Wi	Fi	or	GSM	connection	

 	
	
Premium	2.0	
Adding	 

1- 	Raspberry	Pi	with	its	Camera	(AI	apps	supporting	decision	makers)	

 	  
	
	
Expected	Customers:	

1- The	Egyptian	Ministry	of	Electricity	and	Renewable	Energy	(They	have	3.7	Million	
Lampposts	–	at	least	15%	would	be	covered	in	the	first	year	with	basic	components).	

2- The	Egyptian	Ministry	of	Higher	Education	and	Scientific	Researches	(27	Public	
Universities,	4	Domestic	Universities,	26	Private	Universities,	12	Academia,	(450	
Faculties	(Public),	(120	Faculties	(Private),	(148	Institutes)	

3- The	Egyptian	Ministry	of	Education	(45000	Public	Schools,	7000	Private	Schools)	
4- The	Egyptian	Ministry	of	Health	and	Population	(937	Hospitals-Gov,	Priv.	University)	
5- Smart	homes	
6- Ambush/Facility	protection	

	
 
 
 
 
 
 
 
	



The	prototypes	of	the	proposed	products	(Basic	components	+	Premium	1.0)	

Office	Visitor	Counter	
for	one	door	

Office	Visitor	Counter	
for	two	doors	 LDR+PIR	integrated	unit	

LDR	unit	

PIR	unit	

Photo	Electric	Switches	



N.B.:	The	basic	components	were	tested	(lab	+	indoor	+	outdoor)	by	(Prototypes	are	ready	and	
fully	tested	by	R&D	of	The	Electronic	Factory	–	Arab	Organization	for	Industrialization.	
 

 
 


